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São Paulo, 11 de junho de 2019. 

 

À comunidade Escolar do Colégio Luterano 
Assuntos: Festa Caipira e Calendário de final de semestre 
 

Gratidão! (Festa Caipira) – A Direção do Colégio Luterano agradece a todos os que 
participaram da FESTA CAIPIRA no último no sábado, dia 08/06. Também agradecemos a 
todos em nome da Sra. Solange Piva, Presidente da Associação de Pais e Mestres (APM). De 
modo especial, nossa gratidão aos alunos pelas bonitas e animadas apresentações. A 
presença da família escolar nos eventos festivos escolares sempre é muito importante, pois 
são momentos para o congraçamento e a confraternização das famílias, indispensáveis para 
uma educação para a vida. 

Contamos também com vocês, pais ou responsáveis, no próximo dia 29 na Reunião de 
Pais e Mestres para divulgação dos resultados do aproveitamento escolar do 2º bimestre e no 
dia 10 de agosto na homenagem ao Dia dos Pais e a Feira do Livro. Todos serão muito bem-
vindos! 
 

Calendário – seguem as principais datas de junho, julho e agosto: 
 

 
 

Observações: 
- Horário de funcionamento do Colégio durante o mês de julho: 

Das 8 às 12h e das 13h30 às 17h. 
 

- Período de recuperação do segundo bimestre:  

       *Do 2º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio: o calendário de provas de 

recuperação será divulgado no início de agosto. Os alunos estudarão os conteúdos em casa. 

As provas dos alunos do 2º ao 5º Ano serão realizadas durante as aulas regulares; os alunos 

do 6º Ano ao Médio farão as provas no período oposto ao horário escolar. 

 
 “Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele” (Pv. 22.6) 

Luterano 86 anos – Aqui há um lugar para você! 
 

JUNHO 

DIA EVENTO 

12 Saída Cultural do 6º ao 9º – Paranapiacaba  

De 14 a 26 Avaliações bimestrais – 2º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 
Obs.: Seguir calendário de provas enviado pelo professor aos alunos  

18 Saída Cultural do Ensino Médio – Campos do Jordão 

20 e 21 Corpus Christi – Não letivo 

24 e 26 PG (Prova Geral) – Ensino Médio 

27 e 28 Conselho de Classe e Capacitação Pedagógica – Não letivo 

29 
 

Reunião de Pais e Mestres para divulgação dos resultados do 2º 
bimestre  
*Às 8h30 – para responsáveis dos alunos do período da manhã 
*Às 10h30 – para responsáveis dos alunos do período da tarde 
Obs.: Pedimos para que não tragam os filhos 

30 87º Aniversário da Congregação Redentor – Mantenedora  

JULHO 

De 01 a 30/07 Férias escolares 

31/07 Reinício das aulas 

AGOSTO  

10 Homenagem ao “Dia dos Pais” e Feira do Livro 

21 Feira das Profissões – Ensino Médio 

21 Jogos Educativos – 6º ao 9º Ano 


